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 นําคณะเขาชม สวนสัตวอาซาฮิยามา ชมความนารักของนกเพนกวิ้น,หมีขาวขั้วโลกฯลฯ
 นําคณะเยือน เมืองโอตารุ เมืองที่มีลําคลองสวยงามทามกลางบรรยากาศแบบตะวันตก
 นําคณะเที่ยวเมืองซัปโปโร ซี่งถูกใชเปนสถานที่จัดงานแกะสลักน้ําแข็งระดับโลกฤดูหนาว
 ชมความสวยงามของ ใบไมเปลี่ยนสี ที่จะทําใหฮอกไกโด อบอวลดวยความโรแมนติค
 Unseen จุดชมใบไมเปลี่ยนสีหลายแหง ที่นอยคนจะไดไปเยือน เราคัดมาใหไดเก็บภาพ
สวยๆ อยางแนนอน
คณะออกเดินทางโดยสายการบินไทยTHAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรง
 หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเที่ยวครบทุกวัน
กําหนดการเดินทาง
กันยายน 25 – 29 ก.ย. 2562
ตุลาคม
10-14 ต.ค./19-23 ต.ค. /23-27 ต.ค2562
พฤศจิกายน 1-5 /7-11 พ.ย. 2562
(รับจัดกรุปเหมาหมูคณะสวนตัว(ทานสามารถกําหนดวันเดินทาง...ไดดวยตัวของทานเอง)
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วันแรกของการเดินทาง(1)

ทาอากาศยานสุวรรณภูม–ิ ฮอกไกโด(ญีป่ ุน)

19.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั!นที# $ ประตู ' เคาท์เตอร์ D สายการบิน
ไทย…ทีมงาน World Traveller agency คอยต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกสมาชิกทุกท่าน
23.45 น. เหิรฟ้ าสู่เมืองชิโตเซะ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที#ยวบินที# TG670(บินตรง)

วันที่สองของการเดินทาง(2) สวนสัตวอาซาฮิยามา-ชมหมีขวั้ โลก-นกเพนกวิน้ -หุบผาโซอุนเคียว
น้ําตกกิงกะ&ริวเซ-พักโรงแรมอาบน้ําแรออนเซ็น
08.30 น.

เที#ยง

บาย

เดินทางถึง..ท่าอากาศยานชิโตเซะบนเกาะฮอกไกโด ซึ#งเป็ นชื#อจังหวัด และ เกาะที#ใหญ่ เป็ นอันดับ2ของประเทศญี#ปุ่น รอง
จากเกาะฮนชู นอกจากนี!ฮอกไกโดยังเป็ นเขตการปกครอง ซึ#งประกอบไปด้ วยหมู่เกาะ โดยมีเกาะฮอกไกโดเป็ นศูนย์กลาง และเป็ น
ที#ต!ังของเมืองหลวงและเมืองที#ใหญ่ท#สี ุดของเขต คือ ซัปโปโรฮอกไกโดมีชนพื!นเมืองอาศัยอยู่มานานแล้ ว คือ ชาวไอนุ แต่โดนกลืน
ชาติไป ปัจจุบันหลงเหลืออยู่น้อยมาก และมีชีวติ เช่นชาวญี#ปุ่นทั#วไป ฮอกไกโดเป็ นเขตที#มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉลี#ยจะมีหิมะท่วมอยู่
ทั#วไปประมาณ 4-6 เดือน ในถดูหนาวจะมีอุณหภูมิ -20 ถึง 5 องศาเซลเซียส ในหน้ าร้ อนจะมีอุณหภูมิ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส
ในด้ านภูมิประเทศเป็ นภูเขาเป็ นส่วนใหญ่ ในบริเวณที#ราบลุ่มก็จะเป็ นเมืองที#คนอาศัย โดยจะหนาแน่นในบริเวณเมืองซัปโปโร ซึ#งมี
อากาศอุ่น กว่าบริเวณต่ าง ๆ ของเกาะ แต่ กย็ ั งหนาวกว่ าเมืองอื#น ๆในเกาะฮนชู ฮอกไกโดเป็ นเกาะที#มีธรรมชาติอุด มสมบูร ณ์ มี
ทิวทัศน์ ท#ีสวยงาม ชาวญี# ปุ่นจากส่วนอื#น ๆ ของประเทศจึงนิ ยมมาตากอากาศหรือย้ ายมาอยู่ อาศั ยและทํางานเป็ นจํานวนมาก...
เดินทางสูส่ วนสัตว์อาซาฮียาม่า
บริการอาหารมื!อเที#ยงที# RAMEN VILLAGE ที่มีชื่อเสียงของฮอกไกโด เอกลักษณเดนของหมูบานราเม็ง
คือ ทานสามารถเลือกรับประทานราเม็งในสไตลทานได ดวยการเลือกเมนูจากตูกด (มอบเปนเงินสดทาน
ละ 1500 เยน )

นําคณะทองเที่ยวภายใน ”สวนสัตวอาซาฮิยามา” ซึ#งได้ รับความนิยมมากที#สดุ ในญี#ปุ่น ซึ#งในแต่ละปี จะมีผู้เข้ าชมความ
น่ารักของสัตว์ต่างๆที#ไม่ได้ ถูกกักขังในกรงแบบที#ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ท#วั ๆ ไปถึงกว่าปี ละ 3 ล้ านคนจากทั#วโลก โดยสวนสัตว์แห่ง
นี!ได้ มีแนวความคิดที#ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที#จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อมที#ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของสัตว์น!ันๆ จึงทําให้ ทุกท่านได้
สัมผัสถึงชีวิตความเป็ นอยู่ ท#ีแท้ จริงของสัต ว์แต่ ละประเภท อาทิเช่น หมี ข าวจากขั้ ว โลก ,นกเพนกวิ น สายพั น ธุ

ตางๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู ฯลฯ
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จนกระทั่งไดเวลาสมควร นําคณะเดินทางสู่ “หุบผาโซอุนเคียว” หรือที#ภาษาญี#ปุ่นแปลว่า “ชองเขากาวสูเมฆ”
เมืองตากอากาศเล็กๆ ที#ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลาง ”อุทยานแหงชาติไดเซ็ทสึซัง” หนึ#งในสิ#งมหัศจรรย์ท#ซี ่อนเสน่ห์และสีสนั ความ
งามตามธรรมชาติด้วยความยาวกว่า 24 กิโลเมตรและสูงเสียดฟ้ ากว่า 150 เมตร นําท่านชมนํ!าตกที#มีช#ือเสียงสองแห่ ง คือ น้ําตก
กิงกะ GingaWaterfall หรือ นํ!าตกแม่นํ!าสีเงิน ในฤดู ร้อนจะไหลเป็ นเส้ น ขาวเล็กๆ ไขว้ ไปมาคล้ ายเส้ น ด้ าย และ
น้ําตกริวเซย Ryusei Waterfall หรือนํา! ตกดาวตก ที#ไหลบ่าเป็ นเส้ นใหญ่ออกมาจากซอกผาดูคล้ ายดาวตก ใน
ฤดูหนาวนํา! ตกทั!งสองจะแข็งตัวเป็ นทัศนียภาพที#แปลกตาไปอีกแบบหนึ#ง นําท่านขึ!นกระเช้าคุโรดาเกะ เพื#อชมความงามของหุบผา
โซอุนเคียวที#จะเต็มไปด้ วยสีสนั แห่งฤดูใบไม้ ร่วง ตื#นตากับความงามของใบไม้ เปลี#ยนสี ที#จะมีท!ังสีแดง สีส้ม สีเหลืองทอง สลับกับสี
เขียวของต้ นสน เรียกได้ ว่าเป็ นภาพที#มีความงดงาม เหมาะกับการเก็บภาความประทับใจเป็ นอย่างมาก โดยใบไม้ ในแถบนี!จะเปลี#ยนสี
เป็ นแห่ ง แรกๆ ของประเทศญี# ปุ่ น โดยใบไม้ ในบริ เวณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ห่ ง นี! จะเริ# ม เปลี# ย นสี ไ ล่ จ ากยอดเขาคุ โ รดาเกะ
Kurodake ลงมา โดยจะมีจุดชมวิวที#สวยสุดอยู่บริเวณริมเขา จุดชมวิว “กินเซ็นได” Ginsendai

ค่ํา

พักที่ :

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม /
Sounkyo Kanko hotel / ระดับใกลเคียง
พักผ่อนจากการเดินทางไกลหรือให้ ทา่ นได้ ลงแช่ ออนเซน Onsen นํา! แร่ตามธรรมชาติท#ไี ด้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในด้ าน
การท่องเที#ยวของประเทศญี#ปุ่น การแช่นาํ! ร้ อนนี!ถือเป็ นวัฒนธรรมดั!งเดิมของชาวญี#ปุ่นที#มีมากว่าพันปี เลยทีเดียว เดิมการแช่นาํ! ร้ อน
ในบ่อนํา! พุร้อนตามธรรมชาติน!ันก็เพื#อคลายความเหนื#อย เมื#อยล้ าจากการทํางานหนัก แต่หลังจากนั!น ก็เริ#มมีการค้ นพบคุณสมบัติท#ี
ช่วยรักษาโรคได้ จากแร่ธาตุต่างๆ ในนํ!าแร่ ซึ#งจะแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพื!นที# มีท!ังช่วยเรื#องการไหลเวียนโลหิ ต โรคข้ อ โรค
กระดู กและระบบต่างๆ ในร่ างกายไปจนถึงประโยชน์ ด้านผิวพรรณ ทําให้ การแช่ นํ!ายิ#งได้ รับความนิ ยมแพร่ หลายไปในทุ กชนชั! น
กลายเป็ นวิถชี ีวิตของชาวญี#ปนุ่

วันที่สามของการเดินทาง(3)
โซอุนเคียว - บิเอะ -บลูพอนด- ฟารมชิกิไซ โนะ โอกะ –ซับโปโร
– มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ถนนโอโดริ - ชอปปง ยานซูซกู โิ นะ และ ทานุกโิ คจิ
เช้ า

บริการอาหารมือเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที#ต!ังอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที#ได้ ช#ือว่า Small Town of the Most Beautiful Hills
ความเล็กที#แสนน่ารักของเมืองนี!อยู่ท#ภี าพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ระหว่างสองข้ างทางที#เต็มไปด้ วยทุ่งข้ าวบาร์เล่ย์สเี หลืองทองตัด
สลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั#งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้ องฟ้ าตัดเป็ นฉากหลังสลับเนิน เขา นําคณะชม ”บลูพ อนด ”
BLUE POND หรื อ สระสี ฟ้ า เป็ นแหล่ งท่ อ งเที#ย วทางธรรมชาติ ท# ี เพิ# ง เริ# ม มี ช# ื อ เสี ย งได้ ไม่ น านของฮอกไกโด ชื# อ เสี ย งที# ท ํา ให้
นักท่องเที#ยวหลายคนสนใจมาเที#ยวชมนั!น เป็ น เพราะนํ!า สีฟ้าที#สดใสเกินกว่าบ่อนํ!าตามธรรมชาติท#ัวไป และตอไม้ สูงจํานวนมากที#
สะท้ อนให้ เห็นความใสแปลกตาที#แสนพิเศษของนํ!าในบ่อ สระสีฟ้านี!เกิดขึ!นด้ วยความบังเอิญหลังการสร้ างเขื#อนเพื#อป้ องกันการเกิด
โคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณ
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ใกล้ เคียงที#ได้ ระเบิดไปแล้ วครั!งหนึ#ง นํา! ส่วนที#ถูกกั!นออกจากเขื#อนกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็ น Blue Pond โดยปัจจุบันยังไม่อาจอธิบาย
ถึงที#มาของสีฟ้าของนํา! ได้ แน่ชัด แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในนํา! ซึ#งสะท้ อนให้ เห็นความยาวคลื#นที#ส!นั กว่า
ของแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับชั!นบรรยากาศโลก สระสีฟ้าที#มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของวันและมุมที#คุณมอง สีฟ้าใส
ของนํา! จะขึ!นอยู่กบั ปริมาณแสงแดดที#ส่องลงมา

จากนั!นนําท่านสู่ ฟาร์ม Shikisai no Oka สวนดอกไม้ ชิกิไซโนะโอกะ สวนดอกไม้ ขนาด7เฮกตาร์ในBiei, Hokkaido ที#น#ีมีพันธุ์
ดอกไม้ ประมาณ30ชนิดจัดแสดง,ดอกดาวกระจาย,ดอกลูพินและดอกทานตะวัน คุณสามารถสนุกสนานตั!งแต่ฤดูใบไม้ ผลิจนถึงฤดู
ใบไม้ ร่วงของทุกๆปี (การบานของดอกไม้ ข! ึนอยู่กบั สภาพอากาศในแต่ละปี )

เที#ยง

บริการอาหารมื!อเที#ยง ณ ภัตตาคาร อร่อยด้ วย เซ็ต เมนูญี่ปุน อิ#มกับศิลปะแห่ งการจัดวางอาหาร เอกลักษณ์เฉพาะตัวที#มีเสน่ ห์
อย่างที#สดุ ของแดนอาทิตย์อุทยั

จากนั!นนําท่านเดินทางกลับสู่ ซับโปโร สู่จุดชมใบไม้ เปลี#ยนสีท#งี ดงามอีกแห่ งของเมือง มหาวิทยาลัยฮอกไกโด
Hokkaido University หนึ#งในมหาวิทยาลัยขึ!นชื#อของญี#ปุ่นที#มีพ! ืนที#กว้ างใหญ่ใจกลางเมือง เป็ นแหล่ง
ท่องเที#ยวขึ!นชื#อเรื#องใบไม้ เปลี#ยนสีซ#ึงยังไม่ค่อยเป็ นที#ร้ ูจักกันเท่าไหร่ นกั ต้ นแปะก๊วยกว่า 70 ต้ นเลียบถนนยาว 380
เมตร ที#จะเปลี#ยนถนนทั!งเส้ นให้ เป็ นสีเหลืองทอง
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นําท่านชม สวนโอโดริ ซึ#งตั!งอยู่ใจกลางเมืองที#ต!ังอยู่ทางด้ านตะวันออก และกว้ างไปจนถูกฝั#งตะวันตกของตัวเมือง เป็ นส วนสาธารณะที#
แบ่ งตัวเมืองเป็ น ซีกเหนื อใต้ มีถนนตัดผ่านเป็ นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ ดอกไม้
ประดั บปลูก ไว้ งดงามรวมทั!งนํ!าพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้ งตั!งไว้ ให้ ชม
สลับกับม้ านั#งที#มีให้ เลือกนั#งพักผ่อน … จากนั!นนําท่านช้ อปปิ! ง ณ ถนนคนเดินใน
ร่ มอัน เก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมือ งซัปโปโร ทานุ กิโคจิ ที#มี ความยาวกว่ า 900
เมตร ร้ านค้ ามากมายนับ 200 ร้ านที#ให้ ทา่ นเดินเลือกอสินค้ าต่างๆอย่างจุใจอาทิ
เช่นร้ านสินค้ า 98 เยนร้ านรองเท้ าและกระเป๋ าราคาถูกที#มีให้ เลือกหลากหลาย
แบบที#เริ#มต้ นราคตั!งแต่ 1050 เยนร้ านขายเครื#องสําอางร้ านขายอุปกรณ์เกี#ยวกับ
สุนัขร้ านขายผลไม้ พ! ืนเมืองร้ านเกมส์ร้านขายเสื!อผ้าร้ านอาหารฯลฯ จากกนั!นนําท่านเดินทางสู่ ย่านซุซุคิโนะ นับเป็ นย่านที#คึกคักและมี
ชีวิตชีวาที#สดุ ของเมืองซัปโปโรโดยเฉพาะในยามคํ#าคืนเหล่าบรรดาป้ ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆเปิ ดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ ากันรอบ
ๆ บริเวณนี!มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงยามราตรี ทั!งไนต์คลับ บาร์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า $,hii ร้ าน ตั!งอยู่ในตรอก
ซอกซอยน้ อยใหญ่อกี ทั!งยังมีร้านขายราเมงมากมายจนได้ รับการขนานนามว่าราเมงโยะโคะโรถนนแห่งราเมงใจกลางเมืองซัปโปโร

คํ#า

บริการอาหารคํ#า ณ ภัตตาคาร ... มื้ อนี้ เสิรฟ ท านด ว ยเมนู บุ ฟ เฟต อ าหารทะเล โดยมีให เลื อกทั้ง ปู กุ ง
หอย ปลา เนื้อตางๆ สลัด ของหวาน และอื่นอีกมากมายกวา 130 เมนู อรอยกับเมนูปู 3 ชนิดที่ขึ้นชื่อ
ของเกาะฮอกไกโด หรือจะเลือกอรอยกับ บุฟเฟตปงยางเนื้อวัวอยางดี ปดทายดวยเครื่องดื่มและของ
หวานแสนอรอย

ทีพัก

KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ า

วันที่สขี่ องการเดินทาง(4) โอตารุ – พิพธิ ภัณฑกลองดนตรี – นัง่ กระเชาไฟฟา – ชมใบไม
เปลีย่ นสี โจซังเค - สะพานฟุตะมิ - ชมใบไมเปลีย่ นสีเขือ่ นโฮเฮเคียว – มิตซุย เอาทเล็ต - ซับโปโร
เช้า

บริ การอาหารมือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั! น นําท่ า นเดิ น ทางสู่เมื อ งโอตารุ เริ# ม ต้ น ชมความงามของเมื อ งผ่ า นมุ ม สูง ตื่ น ตาตื่ น ในกั บ การ”นั่ ง
กระเชาไฟฟา” CABLE CAR เพื่อชมความสวยงามของเมืองโอตารุจากเบื้องสูง นําชม
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เทียง

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ้ านไม้ สถาปั ตยกรรมแบบยุโรปเป็ นสถานที#เก็บหีบเพลงตัวแรกที#มาถึงประเทศญี#ปุ่น ภายใน
อาคารมีสองชั!นมีหีบเพลงมากมายด้ านบนเป็ นห้ องต่ าง ๆ แสดงกล่องเพ ลงรุ่นแรก ๆที#นํามาจากยุโรปในรูปทรง
หลากหลายราคานับค่าไม่ไ ด้ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี!อันไพเราะ... บริเวณด้ านหน้ าของอาคารหลังนี!
มี นาฬิกาไอนํ7าโบราณ ที8เหลือ เพียง 2 เรือ นในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี8 ปุ่น) ซึ#งจะส่งเสียงเป็ น
เมโลดี! และพ่ นไอนํา! ออกมาเพื#อบอกเวลา จุดนี!เป็ นสถานที#ห้ามพลาดในการยืนรอเพื#อถ่ ายภาพคู่ กับนาฬิกาไอนํ!า
โบราณในจังหวะที#มีไอนํา! พวยพุ่งออกมาพร้ อมเสียงดนตรีไพเราะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการทานดวย เซ็ตเมนู ซูชิ นิงิริ อาหารชื่อดังแหงเมืองโอตารุ ที่
รังสรรคจากวัตถุดิบสดใหมพิเศษ (สําหรับทานที่ไมทานซูชิ หรือปลาดิบ ขอความกรุณาแจงตอเจาหนาที่ลว งหนา)

นําท่านเดิน ทางสู่ เมืองโจซังเค เป็ นเมืองที#ข! ึนชื#อในเรื#องนํ!าแร่ อีกทั!งเป็ นเมืองอยู่ ใกล้ กับหุ บเขาที#สามารถมองเห็น ใบไม้ เปลี#ยนสี
ได้ มากที#สุดในบริเวณแถบนี! จากนั!น นําท่านตื#นตาตื#นใจไปกับ สะพานฟุตะมิ เป็ นสะพานไม้ สีแดงยาวซึ#งเป็ น จุดชม ความงามของ
ใบไม้ เปลี#ยนสีได้ เป็ นอย่างดีอกี มุมหนึ#ง จากนั!นนําท่านเดินทางสู่ เขื8อนโฮเฮเคียว Hoheikyo เป็ นเขื#อนคอนกรีตโค้ งมีความสูง
102.5 ม. ตั!งอยู่ท#ี มินามิคุ ซัปโปโรชิ เขื#อนนี!เต็มไปด้ วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอันงดงาม และทะเลสาบสีเขียวรอบเขื#อน
เป็ นสถานที#ท#ปี ้ องกันไม่ให้ เกิดนํา! ท่วม และเป็ นแหล่งกักเก็บนํา! ประปาของเมืองซัปโปโร ทะเลสาบเหนือเขื#อนถูกตั!งชื#อว่า ทะเลสาบโจ
ซัง อยู่ในสวนสาธารณะชิโคทสึโทยะ จากปากทางเข้ าเขื#อนถึงตัวเขื#อนระยะทางประมาณ 2 กม. ให้ ท่านสัมผัสความงามของเขื#อนและ
ต้ นไม้ ท#ีกาํ ลังผลัดใบเปลี#ยนสี ภาพของสีสันของใบไม้ เปลี#ยนสีท#ีตัดกับทะเลสาบ Jozanko ถือเป็ นอีกหนึ#งไฮไลท์ของการมาชมใบไม้
เปลี#ยนสีบริเวณนี! … จากนั!นนําท่านเดินทางสู่ มิสชุยเอาเล้ตท์ เป็ นแหล่งช้ อปปิ! งที#มีพ! ืนที#ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้ าแบ
รนด์ต่างๆ จําหน่ายเสื!อผ้ าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋ า รองเท้า และมีร้านอาหารให้ เลือกมากมาย….

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร มื้อนี้เสิรฟทานดวยเมนู “สุกี้ ยากี้สูตรน้ําดําสไตลซับโปโร”
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ทีพัก

KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ า

วันที่หา ของการเดินทาง (5)

ฮอกไกโด-กรุงเทพฯ

เช้ า
บริการอาหารมื!อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม / นําคณะเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ
10.45 น. เหิรฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที#ยวบินที# TG671
15.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้ อมความประทับใจ
Hokkaido Autumn 5 days 
การเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมะสม ทังนีขึนอยูก่ บั สถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซึงเกิดขึนในขณะนัน เพือความสนุ กสนาน และ
ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ



หมายเหตุ

เที่ยวกับเรามั่นใจได
World Traveller Agency Co.,ltd

ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมดานทองเที่ยวระดับประเทศ

No.11/01746

No.1192

No.03504

เที่ยวญี่ปุนทั้งที...เที่ยวกับทัวรดีดี พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว
ทัวรญี่ปุนเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันสิ่งดีดีมาใหทุกทาน
เราไมขายทัวรแบบสงตอบริษัทอื่นอยางแนนอน
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อัตราคาบริการ
ชวงการเดินทาง
25-29 ก.ย. 62
ชวงวันหยุด วันคลายวัน
สวรรคต ร.9
10-14 ต.ค.
11-15 ต.ค.
ชวงวันหยุด วันปยมหาราช
19-23 ต.ค./23-27 ต.ค.
1-5 พ.ย. / 7-11 พ.ย.

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

1เด็ก(ไมมีเตียง)
+2ผูใหญ

54,900.-

52,900.-

50,900.-

48,900.-

พักทานเดียว
ตอ1หอง
จายเพิ่ม
10,000.-

64,900.-

62,900.-

60,900.-

58,900.-

10,000.-

59,900.-

57,900.-

55,900.-

53,900.-

10,000.-

64,900.-

62,900.-

60,900.-

58,900.-

10,000.-

54,900.-

52,900.-

50,900.-

48,900.-

10,000.-

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

 สิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย scb สามารถผอนชําระผานบัตรเครดิต
โดยไมมีดอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน (กรุณาสอบถามเจาหนาที่) มัดจําเงินสด20,000บาท(ชวงปกติ)
สวนที่เหลือชําระผานบัตรเครดิตได
มัดจําเงินสด30,000บาท(ชวงวันหยุด)
อัตราค่าบริการนีรวม
ค่าตัวเครืองบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทย Thai Airways International (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)

 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน9 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนําเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนําเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมนํ9ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในระหว่างการ เดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่ รวม
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวันละ 600เยน ต่อ1วัน ต่อ1คน
 ค่าธรรมเนียมนํ9ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง
 ค่าปรับ สําหรับนํ9าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

เงือนไขการชําระเงิน

กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชําระงวดแรก 20,000 บาท หรือ30,000บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมแฟกซ์สําเนาหน ้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และ
ค่าใช ้จ่ายส่วนทีเหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน
9 จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยZ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึน9 ได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุป
๊ ได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทัง9 หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
Z จะไม่
ี
รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวต
ั ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน
9 ทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
 เนืองจากรายการทัวร์นเี9 ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิกZ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไZ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่ านได ้ชํา ระเงินมัดจํ าหรือทั ง9 หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชํา ระผ่า นตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชําระโดยตรงกับ ทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่า น
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทัง9 หมด
 ทางบริษัท เริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท ่านเดินทางมาจากต่างจัง หวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี9 เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนัน
9 ท่านควรจะให ้กรุป
๊ FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามารสํารองยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
9 ตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือ
9 จากทางบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนัน
9 ท่านจะต ้องซือ
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทัง9 หมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีมีการกา
รันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึน9 ไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง9 หมด 100 %

